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LIETUVOS RESPUBLIKOS
STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 24 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2020 m. gegužės 7 d. Nr. XIII-2899
Vilnius
1 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 24 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:
„13. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais
inžineriniais tinklais, ar ties vietinius, jeigu tokia galimybė yra numatyta teritorijų planavimo
dokumentuose arba jeigu teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais terminais neįgyvendinti
šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, numatantys komunalinių tinklų, priskirtų
prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai, tiesimą.“

2 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 27 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:
„8. Jeigu pateikti ne visi statybą leidžiančiam dokumentui išduoti privalomi dokumentai
ir (ar) vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo
nuostatomis nepasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, nesumokėta savivaldybės
infrastruktūros plėtros įmoka, kai ją privaloma sumokėti, ar prašantis išduoti statybą leidžiantį
dokumentą asmuo negali įgyvendinti statytojo teisės pagal šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir
3 punktuose nustatytus reikalavimus, ar nepateikta informacija, patvirtinanti apie žyminio
mokesčio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą, Lietuvos Respublikos
statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“
įregistruotas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą nepriimamas ir apie tai ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas (išskyrus šio straipsnio 11 dalyje nustatytą atvejį) nuo prašymo išduoti
statybą leidžiantį dokumentą įregistravimo dienos pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ pranešama prašymą
teikusiam asmeniui.“
2. Pakeisti 27 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:
„15. Laikoma, kad statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas ir galiojantis, jeigu jo
duomenys įregistruoti ir apie jo išdavimą visuomenė informuota paskelbiant šio straipsnio
151 dalyje nurodytus duomenis (dokumentus) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
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valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (apie įregistruotą statybą leidžiantį
dokumentą statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo turi būti informuojamas). Įregistravus
statybą leidžiančio dokumento duomenis ir apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą
informavus visuomenę, tik statytojo (užsakovo) ar jo įgalioto asmens prašymu ne vėliau kaip per
3 darbo dienas išduodamas įgalioto valstybės tarnautojo pasirašytas statybą leidžiantis
dokumentas ar nuotoliniu būdu pateikiamas įgalioto valstybės tarnautojo elektroniniu parašu
pasirašytas statybą leidžiantis dokumentas. Pasikeitus statytojui (užsakovui), statybos darbai ir
statybos užbaigimo procedūros gali būti vykdomi pagal tą patį statybą leidžiantį dokumentą. Kai
prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros
sutartis, ši sutartis turi būti pakeista iki šių statybos darbų ir (ar) statybos užbaigimo procedūrų
pradžios.“
3. Pakeisti 27 straipsnio 23 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) viešojo administravimo subjekto, išdavusio šio straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose
nurodytus statybą leidžiančius dokumentus, sprendimu šiais atvejais: jeigu, pakeitus esminius
statinio projekto sprendinius, šis subjektas išdavė naują statybą leidžiantį dokumentą; jeigu buvo
pakeisti žemės sklypo matmenys jį padalijant į atskirus žemės sklypus, sujungiant žemės
sklypus, atlikus žemės sklypų perdalijimą (amalgamaciją) ir dėl to pažeidžiami leidžiami žemės
sklypo užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai; jeigu pasikeitė savivaldybės infrastruktūros plėtros
iniciatorius (iniciatoriai) (statytojas) ir pagal Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo
8 straipsnio 8 dalį nepakeista savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis iki šių statybos darbų ir
(ar) statybos užbaigimo procedūrų pradžios; jeigu nutraukiama savivaldybės infrastruktūros
plėtros sutartis; statytojo (užsakovo) prašymu;“.
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Gitanas Nausėda

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 188605295, Gedimino
pr. 53 1 K-02, 01109 Vilniaus m.

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 24 ir 27
straipsnių pakeitimo įstatymas

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-05-07 Nr. XIII-2899

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Kopijos tikrumo patvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Rita Koncijalovienė, Vyriausioji specialistė, Dokumentų
departamentas

Sertifikatas išduotas

RITA KONCIJALOVIENĖ, Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-05-22 08:12:03

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-05-22 08:12:31

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-27 - 2021-11-26

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis eSeimas. Teisės aktų informacinė sistema (TAIS), versija 1.2.64
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metadata entry &quot;Index of the case (volume) the document is
assigned to&quot; must be specified
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-05-24)

Paieškos nuoroda

https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a11c6b70944511eaa51db6
68f0092944

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-05-24 01:26:33 TAIS

